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wojta, zastqpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajacej i cztonka organu zarzadzakcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojtal

Czy±ew
(miejscowok)

, dnia 17-04-2009 r.

Uwaga:

1.Osoba sktadajapa o§wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupeinego
wypetnienia kaidej z rubryk.

2.Jeieli poszczegOlne rubryki nie znajdujqw konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat Julie
dotyczv".

3.Osoba sktadakca otwiadczenie obowiqzana jest okreelio przynaleino§t poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego I majqtku objqtego matiefiskq
wspolnotciq majatkowq.

4.06wiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w kraju I za granicq.
5.Otwiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelno§ci pieniqine.
6.W czqaci A cr§wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqaci B zat informacje niejawne dotyczace

adresu zamieszkania sktadakcego otwiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomoSci.

CZno A

Ja, ni2ej podpisany(a), Anna Bogucka Zaremba 
(imiona I nazwisko oraz nap/tisk° rodowe)

urodzony(a) 12 lipca 1964 r w Czy2ewie

Watt Gminy Czytew Osada

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petnikce funkcje publiczne (Dz. U. Ni 106, poz. 679, z 1998 r. Ni
113, poz. 7151 Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Ni 113,
poz. 9841 Ni 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Ni 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Ni 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodzace w sktad
materiskiej wspOlnoSci majatkowej lub stanowiace mdj majatek odrebny:

Zasoby pienipne:
-Srodki pienipne zgromadzone w walucie polskiej: 280300 zi - mai±enska wspo1no66 ustawowa

- erodki pienipne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoaciowe: nie dotyczy

na kwotc. 	
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1. Dom o powierzchni: 	 260 M 2
, o wartoSci: 350000 zi

tytutprawny: wspoiwiasnoae z me±em

2. Mieszkanie o powierzchni: 	 Die dotyczy-  m 2 , o warto§ci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo role:

rodzaj gospodarstwa: ogolnorolnicze 

o wartoSci: 300000 zi 

rodzajzabudowy: budynki gospodarcze murowane

, powie,rzchnia: 3,32 ha

tytutprawny: wspoiwkasnoSO z me±em 

Z tego tytutu osiagngtem(clam) w roku ubiegtym przychad i dochod w wysokoeci: o 

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: dziaika budowlana 8622 m2

o wartoSci: loonoo zi

tytutprawny: wspaiwiasno6c z meZern i synem

1. Posiadam udziaty w spOlkach handlowych — nale±y poda6 liczbe i emitenta udziatow

nie dotyczy

udzialy te stanowig pakiet wiekszy niZ 10% udziatow w spike: nie dotyczy

Z tego tytutu osiagnktem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: pie dotyczy

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych — na1e±y poda6 liczbe i emitenta akcji:

HI.

nie dotyczy

akcje te stanowik pakiet wiekszy ni± 10% akcji w spotce: nie dot yczy

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: Die ciotyc zy
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V.

Nabytem(am) (nabyt m6j mat±onek, z wytftczeniem mienia przynale±nego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu
terytorialnego, ich zwigzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujkce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu — na1e±y poda6 opis mienia i date nabycia, od kogo:

rile dotyczy 

VI.

1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcze (nale±y podat forme prawn g i przedmiot dzialalnoSci):

rile dotyczy

-osobiSde: rile dotyczy

A

-wspOlnie z innymi osobami: rile dotyczy

Z tego tytutu osiAgnalem(efam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoeci: rile dotyczy

2. Zarzadzam dzialalnotcik gospodarczq Iub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale2y poda6 forme prawn g i przedmiot dziatalnoeci):

rile dotyczy

-050bitde: rile dotyczy

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytuiu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-jestem czionkiem zarza (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): rile dotyczy

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): rile dotyczy

Z tego tytulu osiggnajem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: rile dotyczy

2. W spoldzielniach:
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nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy

-jesteniczhnkiemradynadzomie(odkiedy): nie dotyczy

-jestemcztonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy): nie dotyczy

Ztegotytutuosiagnatem(elam)wrokuubieglymdochodwwysokoSci: nice dotyczy

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnoed gospodarczq nie dotyczy

-jestem czionkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy

-jestemcztonkiemradynadzorczej(odkiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci nice dotyczy

MIL
InnedochodyosiaganeztytutuzatrudnienialubinnejdziatalnoScizarobkowejlubzajee,zpodaniem
kwotuzyskiwanychzka2degotytutu: 146538,08 zi brutto z tytuiu zatrudnienia; 

323,72 za z tytulu udziaiu w organach stanowiacych osob prawnych

DC
SMadnikimieniaruchomegoowarto§dpowyW000Oztotych(wprzypadkupojazdow
mechanicznychnale2ypodaernarke,modeHrokpmduk4): samochod osobowy Volkswagen 

Passat r. prod. 2006 - wspoIwiasno66 z metem i synem; samochod Nissan Primera

r. prod. 1998 - mai±enska wspolno66 majatkowa
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ZobowiaLzania pienigne o wartoa.ci powy±ej 10 000 zthtych, w tyin zacia ,gnhete kredyty i po±yczk

oraz warunki, na jakich zostaly udzieione (wobeo kogo, w zwietzku z !akim zdarzeniern, w jakiej

WySOiCO§en: rile dotyczy 

czao e
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Powytsze owiadczenie skladam :%wiadorny(a), i2 na podstawie art. 233 §." 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

CzyZ.ew 2009-04-17

(miejscowoo, data)	 (podp)s)

Niewlaciwe skre§lit.
Nie dotyczy dziatalnoeci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej I z ierzecej w lormie i zakresie dospodar-
stwa rodzinne,go.

3	 dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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